Privacyverklaring
Website en (eenmalig) magazine Qracht 500 over psychische problematiek en werk is gemaakt door
zelfstandig journalist Annemiek Onstenk, gevestigd aan Azartplein 127
1019 PC Amsterdam
Contactgegevens:
www.qracht500.nl
Annemiek Onstenk
Azartplein 127
1019 PC Amsterdam
m: 0613602817
Annemiek Onstenk is zzp’er en daarom zelf functionaris gegevensbescherming van Qracht 500. Zij is
te bereiken via aonstenk@xs4all.nl of 0613602817
Persoonsgegevens die zij verwerkt zijn uitsluitend bedoeld om het bestelde magazine (de bestelde
magazines) Qracht 500 te versturen, gevolgd door de factuur, die doorgaans per mail wordt
verzonden. Na verzending magazine(s) en ontvangen betaling worden de persoonsgegevens
verwijderd.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Qracht 500 en maker Annemiek
Onstenk verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- e-mailadres
Qracht 500 noch Annemiek Onstenk verzamelen of verwerken bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens Bij vragen of twijfel kunt u contact opnemen via aonstenk@xs4all.nl of
0613602817
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend om magazine(s) Qracht 500 te verzenden gevolgd door
de factuur (per mail). Als het magazine is/de magazines zijn verstuurd en de factuur is voldaan,
worden de persoonsgegevens gewist.
Qracht 500 noch Annemiek Onstenk nemen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen en maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld maker Annemiek
Onstenk van Qracht 500) tussen zit.
Qracht 500 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen (verzending
en facturering) te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam, post- en mailadres voor afhandelen van de bestelling van Qracht 500, het verzenden van de
fractuur en het afvinken van de betaling wanneer die binnen is. Betaalt ontvanger van magazine
Qracht 500 de factuur niet, dan blijven zijn of haar gegevens bewaard totdat betaling is voldaan.

Qracht 500 noch maker Annemiek Onstenk delen persoonsgegevens met derden of alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (bijvoorbeeld persoon bestelt Qracht 500 maar
organisatie waar zij/hij werkt betaalt de factuur).
Qracht 500 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door Qracht 500 of maker Annemiek Onstenk. Dat betekent dat u bij
aonstenk@xs4all.nl een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Qracht 500 van u heeft
in een computerbestand te verwijderen.
Qracht 500 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Qracht 500 en maker Annemiek Onstenk nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aonstenk@xs4all.nl

